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Vaak gegrond
Wat gebeurde er met de negen  
tussen 2011 en 2013 ingediende 
klachten tegen asieladvocaten?

column

‘Een volwassen 
democratie laat 
fundamentele 
zaken beslechten 
in het parlement 
en niet bij de 
rechter.’

De Leidse rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema 
ziet niets in het GroenLinks-voorstel dat 
rechters (beperkte) mogelijkheid geeft tot 
constitutionele toetsing van democratisch 
tot stand gekomen wetten (de Volkskrant, 
18 februari).
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Matthijs Kaaks

Advocaten van de 
romantische school 

Op 14 februari was de deadline 
voor de CCV-aangifte 2013. 

In de week ervoor verloor de Amster-
damse balie twee markante advoca-
ten: de tweepitter Enkelaar De Jong. 
Guido Enkelaar en Daan de Jong 
waren ruim tien jaar geleden mijn 
kantoorgenoten. Guido regelde de 
begrafenis van zijn compagnon Daan 
en stierf zelf aan een hartaanval de 
dag voor de uitvaart. Waar werd 
oprechter maatschap ooit gevonden? 
 Hun kantoor aan de Amstel is 
niet meer, en hun CCV-aangifte zul-
len ze niet meer hebben ingediend. 
Dit jaar moest dat voor het eerst 
met de advocatenpas ‘veilig digitaal 
communiceren met de Orde’. Deze 
nieuwerwetse fratsen waren niet aan 
Guido en Daan besteed. Evenmin als 
de verplichte opleidingspunten die ze 
ten bewijze van hun vakbekwaamheid 
op hun zeventigste moesten verzame-
len. Advocaten mochten vooral geen 
geoormerkte koeien worden. In hun 
ogen dreigde de verambtelijking van 
het vrije beroep.
 Toen zij nog advocaat-stagiaire 
waren begin jaren zeventig kregen ze 
geen salaris van hun patroon, maar 
alleen de inkomsten uit piketdien-
sten. Andere tijden, zonder het Anglo-
Amerikaanse jargon. Geen leverage, 
fee-earners of one stop shopping. Dossiers 
werden gewogen. En de Zuidas was 
nog een stuk niemandsland tussen 
Buitenveldert en Amsterdam-Zuid.

 In de kelder van hun kantoor 
stond vroeger een flipperkast. Wie 
moeite had met de declaratie, werd 
door Daan wel eens uitgedaagd voor 
een wedstrijdje. Als de cliënt beter 
flipperde, kreeg hij korting. Maar 
wie geen geld had werd pro Deo 
geholpen. De dochter van Filipijnse 
vluchtelingen die door Guido aan een 
verblijfsvergunning waren geholpen 
werd twintig jaar later door hen aan-
genomen als secretaresse.
 Oud-advocaat en rechter Willem 
van Bennekom sprak bij het afscheid 
van zijn beide vrienden en noemde 
hen advocaten van de romantische 
school. Het ging hen om het spel en 
niet om de knikkers.
 We kunnen daar ook Van Ben-
nekom toe rekenen, die in 1971 advo-
caat was van de eerste Amerikaanse 
Vietnam-deserteur en diens uitzetting 
belette (zou dat bij een Amerikaanse 
klokkenluider anno nu nog lukken?). 
 Ik vraag me af of de romantische 
school in de balie met uitsterven is 
bedreigd. 
 Op 14 februari vulde ik, veilig digi-
taal communicerend met de Orde, de 
vragen in. 
 Nee, ik had geen contante betalin-
gen boven de vijftien mille aanvaard.
 Ja, ik was goed verzekerd.
 En ik dacht aan Daan, die af en 
toe verzuchtte dat er best wat meer 
geflipperd mocht worden in de advo-
catuur.

Bron: Klachtencommissie Rechtsbijstand Asiel 
en Vreemdelingenbewaring
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